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Czwartek, 06.12.2012 policzono 2 mln 404 tys. 881 kopii podpisów w obronie TV Trwam
NAWIGACJA

To już trzeci dzień rolniczych protestów

Paczka z umowami śmieciowymi
dla premiera

07 grudnia 2012 / 09:41
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Już trzeci dzień protestują rolnicy z
zachodniopomorskiego.
Rolnicy
sprzeciwiają się nieprawidłowej sprzedaży
gruntów przez Agencję Nieruchomości
Rolnych. Kawalkada ponad 50 ciągników
ma przejechać przez Szczecin po raz
kolejny w tym tygodniu. Jak powiedział Jan
Białkowski z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, ciągniki stoją od środy
przed siedzibą Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie. Kilkunastu
rolników przez całą dobę ... więcej »
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Chmura gazu nad Buenos Aires. Chaos w
mieście
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Kompletny chaos spowodowała w czwartek
w Buenos Aires unosząca się nisko nad
miastem chmura gazu. Powstała ona w
wyniku
pożaru
w porcie
ładunku
pestycydów. Pożar wybuchł podczas
przeładunku pestycydów ze statku na
barkę,
którą
miały
zostać
przetransportowane do Paragwaju. Na skutek kontaktu z wodą powstała
chmura gazu, która przemieściła się szybko nad centrum miasta. Wielu
... więcej »
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Opozycja za odrzuceniem noweli o finansach
publicznych
07 grudnia 2012 / 09:14

PiS oraz SP chcą odrzucenia noweli ws. finansów publicznych.
Dokument ma ograniczyć wpływ wahań kursów walut na relacje długu
publicznego do PKB. Zmiany zawarte w
projekcie noweli ustawy o finansach
publicznych
oraz
ustawy
o
VAT,
przygotowanym przez resort finansów,
dotyczą niestosowania – w wyjątkowych
sytuacjach – ograniczeń wynikających z
przekroczenia przez relację państwowego
długu publicznego ... więcej »
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Nowy rozkład jazdy PKP
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Dusza polska jak nigdy dotąd jest zagrożona
rozkładem
07 grudnia 2012 / 08:11

Ks. prof. Stanisław Koczwara, Profesor
Instytutu Teologicznego w Wilnie Dusza
polska jak nigdy dotąd jest zagrożona
rozkładem, stąd potrzebne jest wołanie o
duszę polską, by Polacy byli wolni od
kłamstwa poprawności
politycznej –
apelował podczas Forum Dziennikarzy
1/4
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Katolickich w Hebdowie ksiądz Stanisław Koczwara. Profesor Instytutu
Teologicznego w Wilnie był gościem Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, które w ... więcej »

Gehenna pacjentów
07 grudnia 2012 / 07:15

Po dramatycznych informacjach o zapaści
w służbie zdrowia, alarmach płynących
nawet od zazwyczaj życzliwych rządowi
mediów, głos zabrał wreszcie sam premier.
I oto dowiedzieliśmy się, że gehenna
polskich pacjentów szukających pomocy,
rozpacz rodziców, bezsilność dyrektorów
zarządzających szpitalami i klinikami to pod koniec każdego roku
kalendarzowego – “norma”. Standard po prostu. Co więcej, premier z
arogancją ... więcej »

Ostatni kurs pociągu Warszawa- Sochaczew
07 grudnia 2012 / 06:02

Na Dworcu Centralnym w Warszawie o
godz. 15.45 odbędzie się dziś pożegnanie
pociągu relacji Warszawa – Sochaczew.
Tego dnia o godz. 16.00 ten pociąg zrobi
swój ostatni kurs. Jak poinformował pos.
Maciej
Małecki
–
podróżni
chcą
zaprotestować i zaapelować do rozsądku ministra i zarządu PKP
Intercity. Przybędą przed peron trzeci od strony hali głównej. Szykują
transparenty. W nowym ... więcej »

Rząd o stanie Wspólnej Polityki Rolnej po
2013r.
07 grudnia 2012 / 06:01

Sejm w ostatnim dniu obrad zapozna się z
informacja rządu na temat stanu negocjacji
pakietu
legislacyjnego
dotyczącego
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Ma to
związek z nowym budżetem UE na lata
2014-2020. Informacje jakie przedstawia
ministerstwo
na
temat
środków
finansowych, które w całości rzekomo trafiają do rolników to nieuczciwe
manipulowanie statystyką – mówi poseł ... więcej »

Powołano Radę Budowy Okrętów
07 grudnia 2012 / 06:00

W Akademii Marynarki Wojennej powstała
Rada Budowy Okrętów. Jest to społeczna
inicjatywa o charakterze opiniotwórczym i
opiniodawczym, której zadaniem będzie
opracowywanie opinii i ekspertyz w
zakresie
potrzeb
modernizacyjnych
Marynarki Wojennej RP. Działania Rady
mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz
wzmocnienie
krajowego
przemysłu
stoczniowego.
Pierwsze,
założycielskie posiedzenie Rady Budowy Okrętów odbyło ... więcej »

Niebezpieczne para banki
07 grudnia 2012 / 05:59
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